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Στον ΓΣΠ θα αγωνίζεται
πλέον ο πρωταθλητής
Παρασκευάς Μπατζάβαλης
Η Κυπριακή Ομοσπονδία
Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου
(ΚΟΕΑΣ) ανακοίνωσε ότι προχώρησε
στις διαδικασίες μεταγραφής του
Παρασκευά Μπατζάβαλη από την
Ελλάδα στην Κύπρο. Είναι μέλος
του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα
Παγκύπρια» (ΓΣΠ). Όπως αναφέρεται
σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας,
πρόκειται για έναν από τους
κορυφαίους αθλητές στον κόσμο
στον ακοντισμό, με ατομική επίδοση
85,95 μ. Φέτος βρίσκεται στη λίστα
με τους δέκα καλύτερους αθλητές
παγκόσμια, με επίδοση 85,46 μ.
Ο Παρασκευάς είναι νυμφευμένος
με την Κύπρια πρωταθλήτρια του
ύψους Λεοντία Καλλένου.

Συνέντευξη στη σελίδα 3

Με προπονητή τον
Laurent Meuwly
συνεχίζει η Ευαγγελίδου
Η αθλήτρια του ΓΣΠ Ναταλία
Ευαγγελίδου προπονείται πλέον υπό
τις οδηγίες του Laurent Meuwly.
Η Ναταλία Ευαγγελίδου
ενσωματώθηκε ήδη με τη νέα της
ομάδα στις αθλητικές εγκαταστάσεις
του Potchefstroom (της Νοτίου
Αφρικής), για να ακολουθήσει το
βασικό στάδιο προετοιμασίας.

Σελίδα 5

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με επιτυχίες των αθλητών
του ΓΣΠ και το 2018
Πραγματοποιήθηκαν, στις 18 Οκτωβρίου
2018, στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου
ΓΣΠ, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και
η Εκλογική Συνέλευση του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» (ΓΣΠ). Κατά τη διάρκεια της λογοδοσίας του για τα πεπραγμένα
του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος του
Συλλόγου, Θεόδωρος Ιωαννίδης, αναφέρθηκε στις μεγάλες επιτυχίες των αθλητών του
Συλλόγου κατά τη διάρκεια της χρονιάς που
ολοκληρώνεται, δίνοντας τα συγχαρητήριά
του στους αθλητές που έδωσαν τον καλύτερό
τους εαυτό σε εγχώριες και διεθνείς συναντήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πρωτιά του ΓΣΠ σε Άντρες και Γυναίκες στους
Παγκύπριους Αγώνες.
Όπως ανέφερε ο κ. Ιωαννίδης «έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή ομάδα στίβου που τη χαρακτηρίζει όχι μόνο η ποιότητα των αθλητών
που την απαρτίζουν, αλλά και η σωστή σχέ-

ση μεταξύ τους. Οι ομάδες μας που έλαβαν
μέρος στις διάφορες διοργανώσεις παρουσίασαν ξανά ένα σωστό σύνολο που αντανακλούσε τη σωστή δουλειά που γίνεται εδώ και
χρόνια». Ο πρόεδρος του Συλλόγου ανέφερε
εξάλλου ότι φέτος «είχαμε τη συμμετοχή του
πρωταθλητή μας Απόστολου Παρέλλη στον
τελικό της δισκοβολίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Βερολίνο, που τον κράτησε επάξια στην παγκόσμια ελίτ του αθλήματος. Στο Ευρωπαϊκό του Βερολίνου πήραν τα
όρια συμμετοχής και συμμετείχαν επίσης η
Ολίβια Φωτοπούλου, η Ναταλία Ευαγγελίδου
και ο Χρίστος Δημητρίου».
Πρέπει να σημειωθεί ότι το 2019 αποτελεί
ορόσημο για τον ΓΣΠ, αφού συμπληρώνει
125 χρόνια ζωής.
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Νέος πρόεδρος στην ΚΟΕΑΣ
Ο Περικλής Μάρκαρης είναι ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ), για την
τριετία 2019-2021. Ο κ. Μάρκαρης, μέχρι
πρότινος γενικός γραμματέας της ΚΟΕΑΣ,
διαδέχεται τον Αντώνη Δράκο, ο οποίος αποχώρησε από τα διοικητικά ύστερα από 26
χρόνια στην προεδρία.
Στις εκλογές για τα νέα αιρετά μέλη του Δ.Σ.
της ΚΟΕΑΣ εξελέγησαν οι Φοίβος Κωνσταντινίδης, Ελένη Κωνσταντινίδου και Εύη Τσολάκη.

Νέα μέλη στο Δ.Σ. είναι οι Άκης Λάμπρου
(ΓΣΟ), Νικόλας Τασσύ (ΓΣΠ) και Χρυσόστομος Γεμέττας (ΓΣ Πράξανδρος). Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.: Γιαννάκης Πότσος (ΓΣΟ),
Γιώργος Μιτσίδης (ΓΣΠ), Κυριάκος Μιχαήλ
(ΓΣΖ), Μάριος Χατζημιτσής (ΓΣΖ), Δήμος
Καλλινίκου (ΓΣΚ), Φίλιος Χριστοδούλου
(ΓΣΚ), Σοφοκλής Χαραλαμπίδης (ΓΣΕ), Ελενίτσα Γεωργίου (ΓΣΕ), Κωστάκης Μιτσίδης
(ΓΣ Πράξανδρος), Κάλλη Χατζηιωσήφ (Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού).

Εισπράξεις συνδρομών μελών ΓΣΠ
Οι εισπράξεις των συνδρομών των μελών του Συλλόγου γίνονται με τους πιο κάτω τρόπους:
1. Με τραπεζική εντολή / standing order ή κατάθεση στον λογαριασμό του Συλλόγου (0199-12-004166 Τράπεζα Κύπρου)
2. Ηλεκτρονική πληρωμή μέσω JCC Smart, υπάρχει σύνδεσμος (link) από την ιστοσελίδα του ΓΣΠ (www.gsp.org.cy)
3. Πληρωμή στα γραφεία του Συλλόγου (με επιταγή ή μετρητά).
Για περισσότερες πληροφορίες τα μέλη μπορούν να επικοινωνούν με τη διεύθυνση του Συλλόγου στο τηλέφωνο 22874050.

Υπεύθυνος έκδοσης

Διοικητικό Συμβούλιο Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια»

Γυμναστικός Σύλλογος
«Τα Παγκύπρια»

Δώρος Ιωαννίδης
Χριστόδουλος Συμεωνίδης
Κώστας Κωνσταντινίδης
Γεώργιος Μιτσίδης
Ανδρέας Κωνσταντινίδης
Δημήτρης Ιωάννου

ΣΤΑΔΙΟ ΓΣΠ
ΛΕΩΦ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, Τ.Θ. 21099,
1501, ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ: (+357) 22874050
Φαξ: (+357) 22512731
www.gsp.org.cy info@gsp.org.cy

Εκδότης
ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας
Τηλ: (+357) 22441922
Φαξ: (+357) 22519743
www.gnora.com george@gnora.com
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Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος Διοίκησης
Αντιπρόεδρος Οικονομικών
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Έφορος Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου

Σύμβουλοι: Κώστας Σχίζας, Αλέκος Φιλίππου, Πάρις Παπαέλληνας, Στέλιος Γεωργίου, Δήμος Δήμου, Νικόλας
Τασσύ, Γεώργιος Γεωργιάδης, Κυριάκος Φωτιάδης, Κωστάκης Σοφοκλείδης
Γενικός Διευθυντής: Φοίβος Κωνσταντινίδης

2018-2020

www.gsp.org.cy
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Μεταγραφή στον ΓΣΠ του Έλληνα πρωταθλητή στον ακοντισμό
Ένας από τους κορυφαίους αθλητές στον
κόσμο στο αγώνισμα του ακοντισμού, με ατομική επίδοση 85,95 μ., συγκαταλέγεται από
το περασμένο καλοκαίρι στην ομάδα των
πρωταθλητών του Γυμναστικού Συλλόγου
«Τα Παγκύπρια». Ο Παρασκευάς Μπατζάβαλης ζει πλέον στην Κύπρο και προπονείται
με στόχο να μπει και στην Εθνική Κύπρου.
Τη φετινή αγωνιστική χρονιά βρίσκεται στη
λίστα με τους δέκα καλύτερους αθλητές παγκόσμια με επίδοση 85,46 μ.
• Από ποια ηλικία ασχολείσαι με τον αθλητισμό και τι ήταν αυτό που σε ώθησε να
γίνεις αθλητής;
Ασχολούμαι από τα 15 μου με τις ρίψεις.
Το ερέθισμα μου το έδωσε η αδερφή μου η
οποία ήταν ήδη πέντε χρόνια στις ρίψεις.
• Γιατί επέλεξες το συγκεκριμένο άθλημα;
Διάλεξα το συγκεκριμένο άθλημα γιατί μου
αρέσει. Έχει πολύπλευρη προπόνηση και
απαιτεί να έχεις πολύ καλά στοιχεία φυσικής
κατάστασης, κάτι που το κάνει πολύ ιδιαίτερο
μεταξύ των άλλων αθλημάτων ρίψεων.
• Πόσο καιρό είσαι στην Κύπρο και από
πότε είσαι αθλητής του ΓΣΠ;
Είμαι στην Κύπρο τους τελευταίους έξι μήνες
και από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ είμαι
αθλητής του ΓΣΠ.
• Με ποιο σύλλογο αγωνιζόσουν προηγουμένως;
Ήμουν στον σύλλογο του Παναθηναϊκού, με
τα χρώματα του οποίου αγωνιζόμουν τα τελευταία δύο χρόνια.

n Α
 γώνισμα: Ακόντιο
n Η
 μερομηνία γεννήσεως: 25 Νοεμβρίου
1994
n Τ όπος γεννήσεως: Μαρούσι Αττική
n Π
 ροπονητής: Χρήστος Παπαδόπουλος
n Ατομική επίδοση: 85,95 μ.
n Σ πουδές: Φυσική Αγωγή και Αθλητική
Επιστήμη
n Μεγαλύτερες διακρίσεις: 3ος στο
Ευρωπαϊκό Χειμερινό Πρωτάθλημα Α/Γ
2017
n Επόμενος αγωνιστικός στόχος: Το
Παγκόσμιο στο Κατάρ
• Τι σε έφερε στην Κύπρο;
Με έφεραν πρώτα οι συζυγικές υποχρεώσεις! Λόγω του ότι παντρεύτηκα τη Λεοντία
Καλλένου η οποία είναι, επίσης, αθλήτρια
του ΓΣΠ. Η Λεοντία είναι κάτοχος του παγκύπριου ρεκόρ στο ύψος. Ο δεύτερος λόγος
που επέλεξα την Κύπρου είναι οι συνθήκες
προπόνησης, οι οποίες είναι πολύ καλύτερες
από την Ελλάδα.
• Έχεις κάνει αίτηση για να εκπροσωπήσεις την Κύπρο σε διεθνείς αγώνες;
Φυσικά και αυτός είναι ο στόχος μου για το
2019: να εκπροσωπήσω την Κύπρο.
• Το καλοκαίρι του 2018 είχες έναν τραυματισμό. Πώς είναι τώρα η υγεία σου;
Είχα έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό, κάτι
που με σταμάτησε από την καλή χρονιά που

διένυα. Είχα ήδη το όριο για το Ευρωπαϊκό
και είχα εξασφαλίσει μια πολύ καλή θέση
στην παγκόσμια κατάταξη .Τώρα προσπαθώ
να επανέλθω και σύντομα θα είμαι σε θέση
για μεγάλες βολές.
• Τι περιλαμβάνουν οι προπονήσεις σου;
Η προπόνησή μου, όπως είπα και πριν, είναι
πολύπλευρη, περιλαμβάνει βάρη, τρεξίματα,
ευλυγισία, ταχύτητα, αλτικότητα και τεχνική.
Όλα αυτά είναι που κάνουν το ακόντιο να είναι ιδιαίτερο από τις άλλες ρίψεις. Και φυσικά οι πολλές ώρες προπόνησης.
• Θαυμάζεις κάποιους αθλητές;
Θαυμάζω αρκετούς αθλητές όμως προτιμώ
να μην πω ονόματα! Στο κάτω-κάτω αυτή τη
στιγμή περιλαμβάνομαι μέσα στους καλύτερους παγκοσμίως.
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ΓΣΠ: 125 χρόνια παρουσίας και προσφοράς
Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν, στις
18 Οκτωβρίου 2018, στο Συνεδριακό Κέντρο
του Σταδίου ΓΣΠ, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και η Εκλογική Συνέλευση του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» (ΓΣΠ).
Κατά τη διάρκεια της λογοδοσίας του για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος του Συλλόγου, Θεόδωρος Ιωαννίδης,
αναφέρθηκε στις μεγάλες επιτυχίες των αθλητών του Συλλόγου κατά τη διάρκεια της χρονιάς
που ολοκληρώνεται, δίνοντας τα συγχαρητήριά
του στους αθλητές που έδωσαν τον καλύτερό
τους εαυτό σε εγχώριες και διεθνείς συναντήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πρωτιά
του ΓΣΠ σε Άντρες και Γυναίκες στους Παγκύπριους Αγώνες.
Το 2019 αποτελεί ορόσημο για τον ΓΣΠ, αφού
συμπληρώνει 125 χρόνια ζωής. Με αφορμή
την επέτειο αυτή, ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι
προγραμματίζεται μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων. Μεταξύ άλλων, έχει προχωρήσει στην
ετοιμασία λευκώματος για την ιστορία του Συλλόγου και οι αθλητές του ΓΣΠ θα αγωνίζονται με
επετειακές στολές στις διοργανώσεις του 2019.
Αναφερόμενος στον κοινωνικό ρόλο του ΓΣΠ
ο κ. Ιωαννίδης τόνισε πως διαχρονικός στόχος
του Συλλόγου δεν είναι μόνο η ανάδειξη πρωταθλητών, αλλά και η δημιουργία αθλητικής συνείδησης και συναγωνισμού καθώς και υγιούς
κοινωνικής συμπεριφοράς, σημειώνοντας πως
ο ΓΣΠ είναι ο μόνος Σύλλογος ο οποίος καλλιεργεί τον κλασικό αθλητισμό στη Λευκωσία.
Λογοδοσία προέδρου
Πιο αναλυτικά ο πρόεδρος του ΓΣΠ, Δώρος
Ιωαννίδης, στη λογοδοσία του υπενθύμισε ότι ο
ΓΣΠ είναι ο μοναδικός Σύλλογος ο οποίος καλλιεργεί τον κλασικό αθλητισμό στη Λευκωσία.
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Οι αθλητές του ΓΣΠ θα
αγωνίζονται με επετειακές
στολές στις διοργανώσεις
του 2019
Όπως τόνισε «ο στόχος δεν είναι μόνο η ανάδειξη πρωταθλητών. Είναι η δημιουργία αθλητικής συνείδησης και συναγωνισμού καθώς και
υγιούς κοινωνικής συμπεριφοράς. Πέραν των
200 αθλητών του ΓΣΠ προπονούνται καθημερινά στις εγκαταστάσεις μας σε όλα τα αγωνίσματα στίβου μέσα στις καλύτερες δυνατές
συνθήκες. Στους αθλητές μας παρέχουμε όλο
το απαιτούμενο αθλητικό υλικό για προπονήσεις
και για αγώνες, και έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μια ισχυρή ομάδα στίβου που τη
χαρακτηρίζει όχι μόνο η ποιότητα των αθλητών
που την απαρτίζουν, αλλά και η σωστή σχέση
μεταξύ τους. Οι ομάδες μας που έλαβαν μέρος
στις διάφορες διοργανώσεις παρουσίασαν ξανά
ένα σωστό σύνολο που αντανακλούσε τη σωστή
δουλειά που γίνεται εδώ και χρόνια. Καταφέραμε οι αθλητές μας να δημιουργήσουν κοινωνικές σχέσεις μεταξύ τους μέσω του κοινού τους
ενδιαφέροντος, κάτι που αύξησε την αυτοεκτίμηση και την αφοσίωσή τους στον Σύλλογο και
τον κοινό σκοπό, δημιουργώντας ταυτόχρονα
και επιπρόσθετα κίνητρα στους υπόλοιπους για
να βελτιωθούν και να συμμετέχουν στην ομάδα.
Αυτό είχε αντίκτυπο στην απόδοση αλλά και στη
γενικότερη παρουσία του ΓΣΠ στους αγώνες.
Τη φετινή χρονιά είχαμε τη συμμετοχή του πρωταθλητή μας Απόστολου Παρέλλη στον τελικό
της δισκοβολίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Στίβου στο Βερολίνο, που τον κράτησε επάξια

στην παγκόσμια ελίτ του αθλήματος. Στο Ευρωπαϊκό του Βερολίνου πήραν τα όρια συμμετοχής
και συμμετείχαν επίσης η Ολίβια Φωτοπούλου, η
Ναταλία Ευαγγελίδου και ο Χρίστος Δημητρίου».
Τα κυριότερα αποτελέσματα των αθλητών του
ΓΣΠ κατά το 2018 έχουν ως εξής:
• Απόστολος Παρέλλης - Δισκοβολία
1η θέση στους Μεσογειακούς
8η θέση στους Πανευρωπαϊκούς
2η θέση στους Βαλκανικούς
3η θέση στους Κοινοπολιτειακούς
• Ολίβια Φωτοπούλου
2η θέση στους Βαλκανικούς στα 200 μ.
4η θέση στους Μεσογειακούς στα 100 μ. &
4Χ100 μ.
• Ανδρέας Καζαμίας - Επί Κοντώ
3η θέση στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα
• Στυλιάνα Κυριακίδου - Σφαίρα
4η θέση στο Βαλκανικό Εφήβων & Νεανίδων
με ατομική επίδοση
• Χρυστάλλα Κυριάκου - Σφύρα
4η θέση στους Μεσογειακούς κάτω των 23
ετών
• Ναταλία Ευαγγελίδου
7η στους Μεσογειακούς στα 800 μ.
7η στους Κοινοπολιτειακούς στα 800 μ. &
1500 μ. με παγκύπρια ρεκόρ
• Χρήστος Δημητρίου
3η θέση στο Βαλκανικό Κλειστού στα 800 μ.
• Κατάκτηση χρυσού μεταλλίου στο Πένταθλο
ρίψεων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βετεράνων στη Μάλαγα από τον αθλητή Πέτρο
Μιτσίδη.
• ΑΝΔΡΕΣ
Παγκύπριοι Αγώνες Ανδρών 1η θέση
Παγκύπριοι Αγώνες Εφήβων 2η θέση
Παγκύπριοι Αγώνες Παίδων 1η θέση
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• ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Παγκύπριοι Αγώνες Γυναικών 1η θέση
Παγκύπριοι Αγώνες Νεανίδων 3η θέση
Παγκύπριοι Αγώνες Κορασίδων 2η θέση
Ακαδημία Στίβου
Ο κ. Ιωαννίδης στη λογοδοσία σημείωσε ότι ο
ΓΣΠ στις ακαδημίες στίβου δέχεται όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως ταλέντου, με στόχο να τους
μεταδοθεί η αγάπη στον αθλητισμό. «Στις δύσκολες μέρες που συνεχίζουμε να περνούμε»,
είπε, «η υποχρέωση αυτή είναι μεγαλύτερη και
προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε
περισσότερο. Τα παιδιά δεν καταβάλλουν οποιοδήποτε ποσό για να εγγραφούν και να γυμνάζονται στις ακαδημίες μας. Τους δίδουμε αθλητικό
υλικό, και γενικά προσπαθούμε να έχουμε όσο
πιο πολλά παιδιά μπορούμε». Ο πρόεδρος του
Συλλόγου ανακοίνωσε εξάλλου ότι από φέτος η
ακαδημία αναβαθμίζεται με την ενεργή ανάμιξη
των προπονητών ειδικότητας για να μπορούν να
γνωρίζουν εκ των προτέρων το υλικό που υπάρχει στην ακαδημία. «Γίνονται προσπάθειες εξεύρεσης χώρων και δημιουργίας συνεργασιών για
λειτουργία και άλλων κλιμακίων στην επαρχία
Λευκωσίας για καλύτερη οργάνωση», είπε ο κ.
Ιωαννίδης. «Πιστεύουμε στην ακαδημία μας και
θα προσπαθήσουμε μέσω των σχολείων της
επαρχίας Λευκωσίας να ενημερώσουμε τους
καθηγητές και τους γονείς για τη λειτουργία των
ακαδημιών μας. Ο ΓΣΠ σήμερα έχει 22 προπονητές από τους οποίους οι 10 ασχολούνται με
τις ακαδημίες και οι άλλοι 12 με την προπόνηση μεγαλύτερων αθλητών σε ειδικότητες. Τους
ευχαριστούμε και τους συγχαίρουμε για τα όσα
προσφέρουν. Η εργασία τους φαίνεται μέσα
από τα αποτελέσματα που ανέφερα προηγουμένως», τόνισε. Ο κ. Ιωαννίδης εξέφρασε την
απογοήτευσή του για το ότι «δυστυχώς για τον
αθλητισμό μας ζούμε σε μια χώρα που παρά το
ότι έχουμε τεράστια παράδοση στον κλασικό
αθλητισμό, δεν έχουμε αθλητική παιδεία. Τη φετινή περίοδο ο ΚΟΑ διατήρησε δυστυχώς το χαμηλό ποσό που καταβάλλει για προπονητές των
ακαδημιών στίβου και συνεχίζει να επιχορηγεί
με πολλαπλάσιο ποσό τις ακαδημίες των επαγγελματικών ομάδων. Εάν μέρος, μικρό μέρος
των χρημάτων αυτών δινόταν στον στίβο, τότε τα
αποτελέσματα θα ήταν ακόμη καλύτερα».
Ακαδημία Ποδοσφαίρου
Ο Δώρος Ιωαννίδης μίλησε, επίσης, για τη συμφωνία με τον αγγλικό σύλλογο της Λίβερπουλ η
οποία φέτος μπήκε στον δεύτερο χρόνο της υλοποίησής της. Όπως ανέφερε, ο ΓΣΠ εξασφάλισε
τα δικαιώματα της Ακαδημίας της Λίβερπουλ για
να μπορεί να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με
τον αθλητισμό. Και αυτό χωρίς να μειώσει, ούτε

κατ’ ελάχιστο, είτε τον προϋπολογισμό είτε τον
προγραμματισμό και την προσπάθειά του για την
ακαδημία του στίβου που είναι η απόλυτη προτεραιότητα του Συλλόγου. Η διεθνής Ακαδημία
της Λίβερπουλ λειτούργησε το 2017 και το 2018
στο ΓΣΠ, και σε ακόμα δύο κλιμάκια στη Λευκωσία. Το ένα στο Αθλητικό Κέντρο Στροβόλου και
το άλλο σε συμφωνία με το Grammar School
στο πλαίσιο του αθλητικού του σχολείου.
Η Ακαδημία είχε στην περσινή περίοδο 200 παιδιά ηλικιών 5 μέχρι 16 ενώ φέτος έχει γύρω στα
250 παιδιά.
Γήπεδο Ποδοσφαίρου
Ο πρόεδρος του ΓΣΠ στη λογοδοσία του ανέφερε ότι το 2018 στο γήπεδο ποδοσφαίρου του
ΓΣΠ εκτός από το ΑΠΟΕΛ, την Ομόνοια και την
Εθνική Ομάδα Ανδρών, αγωνίζονται για τους
αγώνες των ομίλων του Europa League η ΑΕΚ
και ο Απόλλωνας. Ανακοίνωσε, εξάλλου, ότι η
συμφωνία χρήσης του γηπέδου με ΑΠΟΕΛ και
Ομόνοια ανανεώθηκε μέχρι το τέλος της περιόδου 2018-2019. Η συνεργασία με τα σωματεία
είναι πολύ καλή ιδιαίτερα στους τομείς της διοργάνωσης των αγώνων τους και της ασφάλειας.
Το γήπεδο του ΓΣΠ επιτρέπει στις ομάδες να
αποκομίζουν σημαντικά έσοδα κάθε χρόνο,
χωρίς να συμμετέχουν καθόλου στα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης, αναβάθμισης και βελτίωσης που ανέρχονται σε €800.000 περίπου χιλιάδες και τα οποία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο
ΓΣΠ. Στα έξοδα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και
η φθορά των εγκαταστάσεων. Την περίοδο που
πέρασε συμπληρώθηκε ο ηλεκτροφωτισμός του
γηπέδου προπονήσεων και προγραμματίζεται η
αντικατάσταση των λαμπτήρων των προβολέων
του κυρίως γηπέδου.
Σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη, τα δύο σωματεία
που αγωνίζονται στο ΓΣΠ εξασφαλίζουν εκτός
από το 75% της αξίας του εισιτηρίου, επιπρόσθετα έσοδα πέραν των €400.000 η κάθε μια από
τα θεωρεία και τις διαφημίσεις. Τόνισε δε ότι η
τεχνολογία που υπάρχει σήμερα εγκατεστημένη
στο στάδιο μπορεί να προσφέρει πολλές δυνατότητες στα σωματεία για καλύτερη εξυπηρέτηση του φίλαθλου αλλά και για δημιουργία επιπρόσθετων εσόδων, ιδιαίτερα με τη λειτουργία
του θεσμού της κάρτας φιλάθλου που είναι κάτι
που θα πρέπει στη διάρκεια της χρονιάς να αξιολογηθεί και να τύχει, ενόψει της νέας περιόδου,
των αναγκαίων βελτιώσεων για να αξιοποιηθούν
οι δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει τόσο
στον φίλαθλο όσο και στις ομάδες.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Από τις εκλογές που έγιναν κατά τη διάρκεια της
Γενικής Συνέλευσης προήλθε το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου, για τη διετία 20182020.

Με προπονητή
τον Laurent Meuwly
συνεχίζει
η Ευαγγελίδου
Την απόφαση να μετακομίσει στη Λοζάνη της Ελβετίας και να προπονείται υπό
τις οδηγίες του Laurent Meuwly πήρε
η αθλήτρια του ΓΣΠ Ναταλία Ευαγγελίδου, η οποία από τον Δεκέμβριο του
2018 γυμνάζεται με τη νέα της ομάδα.
Η Κύπρια πρωταθλήτρια, μετά από πάρα
πολλά χρόνια συνεργασίας με τον προπονητή Σπύρο Σπύρου, αποφάσισε να
ενταχθεί στην ομάδα της πρωταθλήτριας Ευρώπης στα 400 μέτρα με εμπόδια,
Lea Sprunger.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο
διάστημα η Ευαγγελίδου θα βρίσκεται
στην Ελβετία, ωστόσο υπάρχουν προγραμματισμένες αρκετές προετοιμασίες στο εξωτερικό ενόψει Παγκόσμιου
Πρωταθλήματος. Η Ναταλία Ευαγγελίδου ενσωματώθηκε ήδη με τη νέα της
ομάδα στις αθλητικές εγκαταστάσεις
του Potchefstroom (της Νοτίου Αφρικής), για να ακολουθήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας.
Η Ναταλία αγωνίζεται στα 1500 μ. και
στα 800 μ. Γεννήθηκε το 1991, στη Λευκωσία και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Ξεκίνησε τον αθλητισμό στην
πέμπτη του δημοτικού από τις Ακαδημίες του ΓΣΠ.

Η Ναταλία (δεξιά) με τον προπονητή της Laurent
Meuwly (με κόκκινο), την αθλήτρια Egle Balciunaite
(800 μέτρα) και τον Kariem Hussein, πρωταθλητή
Ευρώπης στα 400 μέτρα με εμπόδια, στη Νότιο
Αφρική.
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Στην Κύπρο ο διευθυντής του Προγράμματος
των Διεθνών Ακαδημιών της Liverpool
Στην Κύπρο βρέθηκε την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου ο διευθυντής του Προγράμματος των Διεθνών Ακαδημιών της
Liverpool, Steven Gillespie.
Ο κ. Gillespie παρακολούθησε πολλές προπονήσεις σε όλα τα κλιμάκια των Ακαδημιών της Liverpool στη Λευκωσία (Αθλητικό
Κέντρο ΓΣΠ, Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
Στροβόλου και στο The Grammar School)
και μίλησε με τα νεαρά ταλέντα. Παράλληλα
έδωσε σεμινάρια προπονητικής.

Ο Steven Gillespie παρακολούθησε, επίσης,
τις ομάδες των Ακαδημιών να αγωνίζονται σε
επίσημους αγώνες.
Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια»
(ΓΣΠ), από τον Μάιο του 2017, ξεκίνησε συνεργασία με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου της
Liverpool FC στην Κύπρο.
Οι Ακαδημίες τις Λίβερπουλ λειτουργούν φέτος για δεύτερη σεζόν στη Λευκωσία, εξυπηρετώντας παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν
με το ποδόσφαιρο. Τα προγράμματα είναι δι-

αθέσιμα για νέους ηλικίας 4-17 ετών ώστε να
βελτιώσουν τις ικανότητές τους στο άθλημα,
ενώ δίνεται έμφαση και στην ανάπτυξη νέων
παικτών, αλλά και στην εκπαίδευση προπονητών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στο τηλέφωνο 22874052, στην ιστοσελίδα https://lfcacademy.com.cy/ και από τη
σελίδα Facebook της Ακαδημίας
https://www.facebook.com/
LFCAcademyCyprus.

ΠΑΛΙΈΣ ΔΌΞΕΣ ΤΟΥ ΓΣΠ

Κυριάκος Ονησιφόρου
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1952. Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, απόφοιτος της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής Αθηνών.
Άρχισε τον αθλητισμό από τα μαθητικά του
χρόνια και συνέχισε μέχρι το 1986. Ήταν
αθλητής στους δρόμους ταχύτητας και συγκεκριμένα στα 400 μ., και στα 200 μ. Από το
1971 μέχρι και το 1976 κέρδιζε το αγώνισμα
των 400 μ. στους Πανελλήνιους Αγώνες. Τις
ίδιες επιτυχίες είχε και στον δρόμο 200 μ. το
1975 και το 1976. Πρωταθλητής αναδείχθηκε επίσης και ως μέλος της ομάδας σκυταλοδρομίας του Γ.Σ. Παγκύπρια, με τα χρώματα
του οποίου αγωνιζόταν.
Στα ατομικά αγωνίσματα κέρδισε εννέα
πρώτες νίκες σε Παγκύπριους Αγώνες, από
το 1971 μέχρι το 1980, στα οποία μάλιστα
κατείχε και την επίδοση. Έλαβε μέρος σε
δυο Ολυμπιάδες, στο Μόναχο (1972) και στο
Μόντρεαλ (1976). Υπήρξε μέλος της εθνικής
ομάδας της Ελλάδας στη σκυταλοδρομία 4 x
400 μ. Κέρδισε δεύτερη νίκη στους Πανευ-
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ρωπαϊκούς Αγώνες Εφήβων το 1970 (Παρίσι), δεύτερη νίκη στους Βαλκανικούς (1971,
1972) και τρίτη το 1973 και το 1975, όπως και
πρώτες στη σκυταλοδρομία 4 x 400 μ.
Οι επιδόσεις του στα 400 μ. (46΄΄56) και τα
200 μ. (21΄΄2) ήταν υπολογίσιμες στον ευρωπαϊκό χώρο και εξαιρετικές στον βαλκανικό.
Έχει τιμηθεί από τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή το
1976, τον δήμαρχο Αθηναίων και τον ΣΕΓΑΣ
με χρυσό εύσημο για τη μακροχρόνια προσφορά του προς τον ελληνικό αθλητισμό.
Τιμήθηκε και από τον Γ.Σ. Παγκύπρια για την
πολυετή προσφορά του στον Σύλλογο.
Αγώνες / Επιδόσεις:
• 1ος (Μεσογειακοί 1971) 400 μ.
• 2ος (Μεσογειακοί 1975) 400 μ.
• 2ος (Βαλκανικοί 1971) 400 μ.
• 2ος (Βαλκανικοί 1972) 400 μ.
• 3ος (Βαλκανικοί 1973) 400 μ.
• 3ος (Βαλκανικοί 1975) 400 μ.
• 1ος (Πανελλήνιοι 1975) 200 μ.

• 1ος (Πανελλήνιοι 1970) 400 μ.
• 1ος (Πανελλήνιοι 1971) 400 μ.
• 1ος (Πανελλήνιοι 1972) 400 μ.
• 1ος (Πανελλήνιοι 1973) 400 μ.
• 1ος (Πανελλήνιοι 1976) 400 μ.
Κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ επτά φορές
στα 400 μ. με τελευταία επίδοση 46΄΄56 στις
6/7/1975 στο Νέο Φάληρο.
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Έναρξη λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Δήμου
Στροβόλου στον χώρο στάθμευσης του ΓΣΠ
Από τις 2 Νοεμβρίου 2018 η Λαϊκή Αγορά
Δήμου Στροβόλου λειτουργεί στις νέες εγκαταστάσεις της εντός του χώρου στάθμευσης
του Αθλητικού Κέντρου του ΓΣΠ. Η Αγορά
λειτουργεί κάθε Παρασκευή, για τους χειμερινούς μήνες από τις 5:30 το πρωί μέχρι τις
7:00 το απόγευμα.
Η Λαϊκή Αγορά του Δήμου αποτελεί έναν
επιτυχημένο θεσμό, που επί δεκαετίες στηρίζει εκατοντάδες παραγωγούς αγροτικών
προϊόντων και μικροπωλητές, παρέχοντας
ταυτόχρονα τη δυνατότητα στο κοινό για
εύκολη πρόσβαση και προμήθεια φρέσκων
γεωργικών και άλλων προϊόντων. Τις τελευταίες δεκαετίες στεγαζόταν στους χώρους
των Αποθηκών του Δήμου. Η μετεστέγασή
της στον χώρο στάθμευσης του ΓΣΠ θεωρείται μια ιδιαίτερα σημαντική ενέργεια για τον
Δήμο Στροβόλου που αποσκοπεί, κυρίως,
στην αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των επισκεπτών της και, παράλληλα,
στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
προς τους παραγωγούς και πωλητές που
συμμετέχουν σε αυτή.
Ο σχεδιασμός του όλου χώρου έγινε έτσι
ώστε να πληροί τις προδιαγραφές για την
εύρυθμη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς σε
βάθος χρόνου. Η νέα, πρότυπη Αγορά λειτουργεί σε άνετο, οργανωμένο περιβάλλον,
με εύκολη πρόσβαση και πολυάριθμους χώ-

ρους στάθμευσης. Επιπρόσθετα, ο χώρος είναι στεγασμένος, υπάρχουν χώροι υγιεινής,
με όλες τις απαραίτητες πρόνοιες για άτομα
με κινητικά προβλήματα και αναμένεται να
λειτουργήσει καφενείο για τους επισκέπτες.
Τα επίσημα εγκαίνια της Δημοτικής Λαϊκής
Αγοράς πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018, από τον υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Καδή.
Οι λαϊκές αγορές είναι ένας θεσμός με μακρά ιστορία στον τόπο μας, αλλά και στον ευρύτερο ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο. Είναι
ένας μικρός πυρήνας εμπορίου, κατευθείαν
από τους παραγωγούς στον καταναλωτή, τις
περισσότερες φορές χωρίς κανέναν άλλο
μεσάζοντα.
Ο Δήμος Στροβόλου προγραμματίζει σειρά ενεργειών για ενίσχυση της λειτουργίας
της Λαϊκής Αγοράς, μέσω της αύξησης της
επισκεψιμότητας από το καταναλωτικό κοινό, ιδιαίτερα από τις νεότερες ηλικίες. Στο
πλαίσιο αυτής της προσπάθειας προγραμματίζονται μεταξύ άλλων εβδομαδιαίες οργανωμένες επισκέψεις δημόσιων και ιδιωτικών
νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων. Επιπρόσθετα, εξετάζεται το ενδεχόμενο παροχής δωρεάν διαδρομών από και προς τη Λαϊκή Αγορά με λεωφορείο, για τα άτομα που
έχουν οποιαδήποτε δυσκολία πρόσβασης.

OMONOIA Pre
Game Fan Day
Fan Day πριν την έναρξη του ντέρμπι με
την Ανόρθωση, στις 25 Νοεμβρίου 2018,
στο ΓΣΠ διοργάνωσε η Ομόνοια. Έξω
από τη δυτική εξέδρα στήθηκε ειδικά διαμορφωμένος χώρος ούτως ώστε μικροί
και μεγάλοι φίλοι των πρασίνων να περάσουν ένα όμορφο απόγευμα.
Η εκδήλωση περιλάμβανε μουσική από
DJ, παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους,
με δώρα για τους νικητές, face painting,
αυτόγραφα από ποδοσφαιριστές και
άλλα.
Στον χώρο υπήρχε κουτί εισφορών για
τη 16χρονη μαθήτρια Ζωή, η οποία διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο. Επιπλέον, μέρος των εισπράξεων από το
φαγητό και το ποτό δόθηκαν ως εισφορά
για την οικογένεια της Ζωής.
Στον χώρο πήγε και ο πρόεδρος της
ΚΟΠ, Γιώργος Κούμας, ο οποίος παρέδωσε την εισφορά της ΚΟΠ στον έρανο
για τη Ζωή.
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Εικόνες
από το παλιό ΓΣΠ

EUROPA LEAGUE

Ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους ΑΕΚ και Απόλλωνας
Από τον περασμένο Σεπτέμβριο η ΑΕΚ Λάρνακας και ο Απόλλωνας Λεμεσού αγωνίζονταν στο
Στάδιο ΓΣΠ για τις υποχρεώσεις τους στους ομίλους του Europa League.
Η ΑΕΚ έδωσε τον πρώτο της εντός έδρας αγώνα, στις 20 Σεπτεμβρίου, με αντίπαλο τη Ζυρίχη,
ακολούθησε ο αγώνας με τη Λουντογκόρετς (Βουλγαρίας) στις 25 Οκτωβρίου και με την Μπάγερ
Λεβερκούζεν στις 13 Δεκεμβρίου. Ο Απόλλωνας έπαιξε στο ΓΣΠ με τη γαλλική Μαρσέιγ, στις 4
Οκτωβρίου, με τη Φρανκφούρτη στις 8 Νοεμβρίου και με τη Λάτσιο στις 29 Νοεμβρίου.
Οι ομάδες της Λάρνακας και της Λεμεσού αγωνίζονταν στο στάδιο ποδοσφαίρου του Αθλητικού
Κέντρου του ΓΣΠ, επειδή είναι το μόνο στην Κύπρο που είναι πλήρως εγκεκριμένο από τη FIFA
και την UEFA για όλα τα επίπεδα αγώνων. Από τη δημιουργία του, το 1999, αποτελεί την έδρα των
ποδοσφαιρικών ομάδων ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια Λευκωσίας, ενώ κάποιες περιόδους φιλοξένησε
και τον Ολυμπιακό Λευκωσίας. Τα τελευταία χρόνια το Στάδιο είναι μόνιμη έδρα και της Εθνικής
Κύπρου Ανδρών.
Ο ΓΣΠ ευχαριστεί την ΑΕΚ και τον Απόλλωνα για τη συνεργασία που είχαν και φέτος.

Τον Μάρτιο επιστρέφει η Εθνική στο ΓΣΠ
Αφού ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της για
τον νέο θεσμό της UEFA, το Πρωτάθλημα
Εθνών, η Εθνική Κύπρου ανδρών τον ερχόμενο Μάρτιο αρχίζει δράση στα προκριματικά
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2020.
Όσον αφορά τον όμιλο της Εθνικής μας, τον
ένατο, στις 21 Μαρτίου 2019 είναι προγραμματισμένη η πρώτη αγωνιστική, στην οποία η
Κύπρος θα φιλοξενήσει στη Λευκωσία το Σαν
Μαρίνο (21:45). Στο ΓΣΠ θα δώσει και τον

αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής η Εθνική
Κύπρου. Στις 24 Μαρτίου θα παίξει με το Βέλγιο (21:45).
Η κάθε εθνική ομάδα θα δώσει για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού δέκα επίσημους
αγώνες, πέντε εντός και πέντε εκτός έδρας.
Να σημειώσουμε ότι για το Πρωτάθλημα
Εθνών η Εθνική Κύπρου έδωσε τον τελευταίο
εντός έδρας αγώνα της με τη Νορβηγία στις
19 Νοεμβρίου.

Ζητείται ιστορικό υλικό
Με την ευκαιρία της επετείου των 125 χρόνων του ΓΣΠ, ανατέθηκε σε εκδοτικό οίκο
η συγγραφή λευκώματος για την ιστορία του Συλλόγου. Ο ΓΣΠ παρακαλεί όσους
κατέχουν υλικό (εφημερίδες, φωτογραφίες, κείμενα ή αντικείμενα) που μπορεί να
βοηθήσει στον εμπλουτισμό της έκδοσης να επικοινωνήσει στο info@gsp.org.cy ή στο
τηλέφωνο 22874050.

Δεκάδες νοσταλγικές φωτογραφίες από
το παλιό στάδιο ΓΣΠ αλλά και γενικά το
κυπριακό ποδόσφαιρο δημοσιεύονται
στο βιβλίο «Κυπριακό Ποδόσφαιρο 19001960», του δημοσιογράφου-αθλητικού
συντάκτη και μέλους του ΓΣΠ Γιώργου
Μελετίου. Πολλές από τις φωτογραφίες
που δημοσιεύονται στο βιβλίο δεν
δημοσιεύθηκαν ποτέ ξανά. Με άδεια
του συγγραφέα δημοσιεύουμε σε κάθε
τεύχος του ενημερωτικού μας δελτίου
κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες.

Ο Κωστάκης Δ. Σεβέρης απονέμει στον αρχηγό του
ΑΠΟΕΛ, Πάμπο Αβρααμίδη, το βαρύτιμο επαμειβόμενο
έπαθλο για την πρωταθλήτρια Κύπρου της περιόδου
1947-48. Η απονομή έγινε στο ΓΣΠ πριν από τον
τελικό Κυπέλλου του 1949 (3/4/49) μεταξύ ΑΠΟΕΛ και
Ανόρθωσης, ο οποίος διεκόπη στο 87’ και επαναλήφθηκε
στις 19/6/1949. Ο κ. Σεβέρης άρχισε να αθλοθετεί το
κύπελλο που απονέμεται στην πρωταθλήτρια Κύπρου από
το 1946. Ο θεσμός διατηρείται μέχρι και σήμερα.

Η απονομή του πρωταθλήματος του 1950 στον αρχηγό
της Ανόρθωσης, Ξάνθο Σαρρή. Η απονομή έγινε στις
25 Φεβρουαρίου 1951, στο ΓΣΠ, πριν από τον τελικό
Κυπέλλου ΑΠΟΕΛ-ΕΠΑ. Το Κύπελλο Σεβέρη απονεμόταν
στην εκάστοτε πρωταθλήτρια την επόμενη χρονιά πριν
από την έναρξη του τελικού Κυπέλλου (φωτο: αρχείο
Νίκου Στυλιανάκη).

